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التعاريف
• القانـون

قانــــون رقم )20( لسنــــة 2019 بإصدار قانــون مكافحـــة غسل األموال وتمويــــل اإلرهاب.

• قواعـــد مكافحـــــة غســـل األموال وتمويـــــل اإلرهاب
ومقدمـــي  يمـــة  الكر األحجـــار  أو  الثمينـــة  المعـــادن  وتجـــار  القانونييـــن  الحســـابات  مدققـــي  التزامـــات  قواعـــد 
 خدمـــات الصناديـــق االســـتئمانية والشـــركات بمتطلبـــات مكافحة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب الصـــادرة بقرار 

ير التجارة والصناعة رقم 48 لسنة 2020. وز

• الـوزارة
وزارة التجـارة والصناعــــــة.

• القســـم
ير التجارة و الصناعة رقم 95 لسنة  2019  قســـم مكافحــــــــة غســـل األموال وتمويــــــــــل اإلرهاب المنشـــأ بقرار وز

بإدارة شـــؤون الشـــركات بوزارة الجارة والصناعة.  

• الوحـــدة
وحدة المعلومـــات الماليــــــة المنشأة بموجب المادة 31 مــــن القانـــون .

• السلطــــة المختصـــــة
أي سلطـــــة عامــــة منوط بها مسؤوليــات محددة لمكافحــــة غســــل األموال و تمويــــــل اإلرهاب.

 
• الجهـــــة )الجهــات( الخاضعــــة

يمـــة ومقدمـــو خدمـــات الصناديـــق االستئمانيـــــــة  مدققـــو الحســـابات وتجـــار المعـــادن الثمينـــة أو األحجـــار الكر
والشــــركات متـــى باشـــروا األنشطـــــة المنصـــوص عليهـــــا بالمـــادة األولـــى مـــــن القانـــــون .

• مســــؤول االلتــــزام
موظـــف يعمـــل فـــي الجهة الخاضعة يتولى إدارة التزامها بمتطلبات مكافحة غســـل األموال و تمويل اإلرهاب 
الـــواردة بالقانـــون و الئحتـــه التنفيذية و قواعد مكافحة غســـل األموال و تمويل اإلرهـــاب ، و يقوم على وجه 

يـــــر االشتبــــــاه إلى الوحــــــدة. الخصوص بإعداد ورفــــع تقار

• اإلدارة العليـــــا
ية بالجهة الخاضعة ، تكون له ســـلطة اتخاذ القرارات التي تتصل بتســـيير الجهة  كل شـــخص طبيعي أو هيئة إدار

الخاضعـــــة و االشراف و الرقابــــــة عليهـــا.



يـــر المراجعـــة المســـتقلة إلـــى مســـاعدة الجهـــات الخاضعـــة فـــي تنفيذ  تهـــدف اإلرشـــادات الخاصـــة بإعـــداد تقر
التزاماتهـــا المتمثلـــة فـــي إجـــراء تقييم و مراجعة و اختبار بشـــكل مســـتمر وعلى نحو مناســـب؛ بغـــرض التأكد من 
مـــدى االلتـــزام بالسياســـات المطبقـــة لديهـــا و كفايتهـــا لتحقيـــق متطلبـــات مكافحـــة غســـل األمـــوال و تمويـــل 
يـــر التجـــارة والصناعة رقـــم )48( لســـنة 2020 بإصـــدار قواعـــد التزامات  االرهـــاب علـــى النحـــو المبّيـــن فـــي قرار وز
يمـــة و مقدمـــي خدمـــات الصناديـــق  مدققـــي الحســـابات القانونييـــن و تجـــار المعـــادن الثمينـــة أو األحجـــار الكر
االســـتئمانية و الشـــركات بمتطلبـــات مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب ) المشـــار إليها الحقـــا في هذا 

الدليـــل بقواعـــد االلتزامات(. 

اإلرهـــاب،  األمـــوال وتمويـــل  نظـــام مكافحـــة غســـل  برنامـــج إلختبـــار  إعـــداد  الخاضعـــة،  الجهـــة   يتوّجـــب علـــى 
ينـــّص علـــى مراجعـــة وفحـــص مـــدى التزامهـــا بالسياســـات واإلجـــراءات واألنظمة والضوابـــط الخاصـــة بمكافحة 

غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب.

نصـــت المـــادة )6( مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة لقانون مكافحة غســـل األمـــوال وتمويل اإلرهاب الصـــادرة بموجب 
قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )41( لســـنة 2019، علـــى أنـــه تضـــع المؤسســـات الماليـــة واألعمـــال والمهـــن غير 
الماليـــة المحـــددة، المشـــار إليها في هذا الدليـــل بالجهات الخاضعة، برامج لمكافحة غســـل األموال وتمويل 
اإلرهـــاب تتضمـــن السياســـات واإلجـــراءات والضوابط الالزمة لذلـــك، على نحو يراعي المخاطـــر وحجم األعمال، 

وتشـــمل هذه البرامـــج ما يلي: 

4     وحدة تدقيق مستقلة الختبار نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

و بنـــاء علـــى المـــادة )8( البنـــد )5( مـــن قواعـــد االلتزامـــات، يجـــب أن يشـــتمل برنامـــج مكافحـــة غســـل األمـــوال 
ين ومناســـبين، بغرض  وتمويـــل اإلرهـــاب علـــى وحـــدة تدقيق مســـتقلة إلجـــراء تقييم ومراجعـــة واختبار مســـتمر

التأكـــد مـــن مـــدى االلتزام بالسياســـات.

واســـتنادا إلـــى مقتضيـــات المـــادة 13 مـــن القواعد، يجب علـــى الجهة الخاضعـــة تطبيق برنامج مكافحة غســـل 
األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب على كافة الفروع والشـــركات التابعة التـــي تمتلك أغلبية فيها فـــي الدولة أو في 
ضمـــن هـــذا البرنامج، باإلضافـــة إلى اإلجراءات المنصوص عليها في المـــادة 8 من القواعد ما يلي: 

ٌ
الخـــارج، وأن ت

وتمويـــل  األمـــوال  غســـل  ومكافحـــة  والتدقيـــق  االلتـــزام  لمســـؤولي  الالزمـــة  المعلومـــات  توفيـــر 
الفـــروع  مـــن  والمعامـــالت  والحســـابات  العمـــالء  بشـــأن  الماليـــة،  المجموعـــة  مســـتوى  علـــى  اإلرهـــاب 
بمـــا  اإلرهـــاب،  األمـــوال وتمويـــل   ألغـــراض مكافحـــة غســـل 

ً
يـــا ذلـــك ضرور يكـــون  التابعـــة، عندمـــا  والشـــركات 

مشـــبوهة،  أو  اعتياديـــة  غيـــر  تبـــدو  التـــي  واألنشـــطة  المعامـــالت  عـــن  والتحليـــالت  المعلومـــات  يشـــمل 
مشـــبوهة.  معاملـــة  عـــن  بـــالغ  تقديـــم  يفيـــد  مـــا  أو  األساســـية  ومعلوماتهـــا  االشـــتباه،  يـــر   وتقار

وتقتضـــي المراجعـــة المســـتقلة والفحـــص الذي تقوم بـــه الجهة الخاضعـــة لقياس مدى التزامها بالسياســـات 
واإلجـــراءات واألنظمـــة والضوابط ما يلي:

الخلفيـــة

الهــــدف
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توفيـــر المـــوارد المناســـبة التـــي تســـمح لهـــا بمراجعـــة وفحـــص مـــدى التزامهـــا بالسياســـات واإلجـــراءات . 1
واألنظمـــة والضوابـــط الخاصـــة بالمكافحـــة، علـــى أن تتـــم هـــذه العمليـــة مرة كل ســـنتين من قبـــل وحدة 
التدقيـــق الداخليـــة بهـــا أو مـــن قبـــل مســـؤول التـــزام لـــدى أي فـــرع آخر للجهـــة الخاضعـــة. ويجـــوز أن تتم 
المراجعـــة مـــن قبل مدقق خارجي أو من قبل شـــخص يتمتع بالكفاءة والمؤهـــالت، والمهارات المهنية، 

والنزاهة، واالســـتقاللية.   

مالحظـــة: يشـــمل الفحص على ســـبيل المثـــال تحديد عدد مـــن العّينات المقتطفة مـــن برنامج المكافحة 	 
المعتمـــد لـــدى الجهـــة الخاضعـــة لتتـــم مراجعتهـــا، والتحـــّري عـــن الموظفيـــن، وآليـــة إعـــداد الســـجالت 

وحفظها، واإلشـــراف المســـتمّر علـــى العمالء.

2.      إعداد وحفظ السجالت الخاصة بنتائج المراجعة والفحص المستقلين.

          وتراعـــي الجهـــة الخاضعـــة اتخـــاذ مـــا يلـــزم للقيـــام بإجـــراء المراجعـــة واالختبـــار المنصوص عليهمـــا بالبند )5( 
يـــخ 31 يوليـــو 2021 وكل ســـنتين بعد  مـــن المـــادة )8( وأن تقـــدم مـــا يفيـــد ذلـــك إلى القســـم بحلـــول تار

يخ. هـــذا التار

األمـــوال  غســـل  مكافحـــة  قواعـــد  مـــن   )15( المـــادة  بموجـــب  العليـــا  اإلدارة  مســـؤولية    
وتمويل اإلرهاب.

يجب على اإلدارة العليا أن تضمن على األخص ما يلي:     

4      إجـــراء مراجعـــة واختبـــار مســـتقلين للتأكـــد مـــن مـــدى االلتـــزام بالسياســـات المطبقـــة لدى الجهـــة الخاضعة     
وتقييمهـــا ومراجعتهـــا وفقـــا لألحـــكام المنصـــوص عليهـــا بالمـــادة 8 من قواعـــد االلتزامات.

ير الســـنوي الذي يعده مســـؤول  كمـــا أنـــه طبقـــا للمـــادة 23 من قواعـــد االلتزامات، فإنه يجـــب أن يتضمن التقر
االلتـــزام لـــإدارة العليـــا حول مســـائل مكافحة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب، التنصيـــص على النتائـــج المنبثقة 

عـــن مراجعـــات التدقيـــق أو ضمان الجـــودة المتصلة بالسياســـات لدى الجهـــة الخاضعة.

وعلـــى اإلدارة العليـــا أن تتخـــذ بشـــكل منتظـــم وفـــي الوقـــت المناســـب، التدابيـــر المعقولـــة والكفيلـــة بمعالجة 
 أو بناًء علـــى طلبها، بما في 

ً
يـــا ير التـــي يرفعها إليها دور أوجـــه القصـــور التـــي يحددها مســـؤول االلتـــزام بالتقار

ذلـــك اعتمـــاد خطـــة عمـــل لمعالجتهـــا، وبمـــا يســـمح لهـــا بالقيـــام بمتطلبـــات مكافحة غســـل األمـــوال وتمويل 
 ألحـــكام القانـــون والالئحـــة وقواعـــد االلتزامـــات )المادة 16 مـــن قواعـــد االلتزامات(.

ً
اإلرهـــاب وفقـــا
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يجـــب إنجـــاز المراجعـــة المســـتقلة لمكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب مـــرة علـــى األقـــل خـــالل الفتـــرة 
يـــخ.  مـــن هـــذا التار

ً
الممتـــدة مـــن 1 يوليـــو 2019 إلـــى 31 يوليـــو 2021 وكل ســـنتين بـــدءا

ير المراجعة المســـتقلة إلـــى وزارة التجـــارة والصناعة في  يتعيـــن علـــى الجهـــات الخاضعة تقديم نســـخة عـــن تقر
يـــد اإللكترونـــي للقســـم. )ُيراجـــع التعميم رقم )7( لســـنة 2020 بشـــأن  موعـــد أقصـــاه 31 يوليـــو 2021 عبـــر البر
يمـــة ومقدمي  تنفيـــذ قواعـــد التزامـــات مدققـــي الحســـابات القانونييـــن وتجـــار المعـــادن الثمينـــة أو األحجـــار الكر
خدمـــات الصناديـــق اإلســـتئمانية والشـــركات بمتطلبات مكافحة غســـل األمـــوال وتمويل اإلرهاب المنشـــور على 
الموقـــع االلكترونـــي لصفحـــة قســـم مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب – اإلطـــار القانونـــي الدولـــي 

والوطنـــي - التعاميم(.

يجـــب أن يتمّتـــع المراِجـــع أو الشـــخص المعني، بالنزاهة واالســـتقاللية عـــن الوظيفة قيد المراجعة، والقســـم أو 
اإلدارة أو الوحدة في الشركـــــة التي يتــــم فيها أداء تلك الوظيفـــــة.

ويجـــب علـــى الجهـــات الخاضعة والمراِجعين المســـتقلين ضمان عـــدم وجود أي نزاع قائـــم أو محتمل أو تضارب 
مصالــــح. وفـــي حال حـــدوث أي تضارب، يتعين على الُمراجع المســـتقل االمتناع عن إجراء المراجعـــــة.

يـــر في حال عدم اكتمالـــه أو غياب عناصر أساسيــــة فيـــه. ُيطلب من الجهات الخاضعـــة إعادة تقديـــم التقر

المهارات والمعارف والخبرات:
ـــى المراجعـــة أن يتمتع بالكفـــاءة والمؤهالت المهنيـــة وبالمهـــارات والمعارف 

ّ
يجـــب علـــى الشـــخص الذي يتول

والخبـــرات الخاصـــة بمكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، وأن يكـــون من المختّصيـــن في المجـــال. ويتعين 
علـــى الُمراِجـــع المســـتقل تنفيـــذ المراجعة بمهـــارة، ورعايـــة، وبذل العنايـــة الواجبة.

مدة التغطية

ير الموعد النهائي لتقديم التقر

ير عدم اكتمال التقر

أهلية الشخص الُمراجع

استقاللية الُمراِجع
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يقـــوم بذلـــك وحـــدة تدقيق داخلية أو المدقـــق الداخلي للجهة الخاضعـــة، أو أخصائي المخاطر، أو المستشـــار، 
أو مســـؤول االلتـــزام لدى أي فرع آخر لتلك الجهـــــة.

 كمـــا يجـــوز أن تتـــم المراجعـــة و االختبار من قبل مدقق خارجي أو من قبل شـــخص يتمتع بالكفاءة و المؤهالت 
و المهـــارات المهنيـــة الالزمـــة و النزاهة و االســـتقاللية )المادة 8 من قواعد مكافحة غســـل األموال و تمويل 

اإلرهاب(. 

يتعيـــن علـــى اإلدارة العليـــا أو لجنـــة التدقيق عنـــد االتفاق مع مدقق خارجـــي إلعداد المراجعة المســـتقلة، النظر 
 لدى 

ً
 وليـــس مدققـــا

ّ
فـــي اســـتقاللية المدقـــق، وتذكيـــره صراحـــة بـــأن المراجعـــة تتـــّم بصفتـــه مراجـــع مســـتقل

الجهـــة الخاضعـــة، وأن عمليــــة المراجعـــــة غير مرتبطة بعملية التدقيــــق.

طبقـــا للفقـــرة 3 مـــن المـــادة 8 مـــن قواعـــد مكافحة غســـل األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب "يشـــمل االختبار على 
األخـــص، برنامـــج مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب و إجـــراءات التحـــري عـــن الموظفيـــن و مســـك 

الســـجالت و االحتفـــاظ بهـــا و الرقابــــة المســـتمرة علـــى العمـــالء".

:
ّ

وعلى نحو عملي، فإن نطاق المراجعـــة المستقلـــة يشمـــل المسائل التاليـــة على األقــل

المســـتوى العـــام للنزاهـــة والفعالية لبرنامـــج الجهة الخاضعة الخـــاص باالمتثال لمتطلبات مكافحة غســـل . 1
األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب كمـــا وردت بالقانـــون والئحتـــه التنفيذيـــة و قواعـــد االلتزامـــات، ويشـــمل ذلـــك 

السياســـات واالجـــراءات واألنظمـــة والضوابط.

ـــة في إدارة أنظمة المعلومات المســـتخدمة في برنامج االمتثال لقواعد مكافحة غســـل . 2
ّ

النزاهـــة والدق
األموال وتمويـــل اإلرهاب.

دقـــة ونوعيـــة ونطـــاق ووتيـــرة عمليـــة التقييـــم الخاصة بمكافحة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب لدى . 3
الجهـــة الخاضعـــة، ومنها التقييم الموثـــق لمخاطر األعمال، ومنهجية تقييـــم التهديدات، ووصف مخاطر 

العمـل. عالقات 

تطبيـــق تدابيـــر العنايـــة الواجبـــة بما يشـــمل برامـــج تحديد هوية العميل بشـــكل يتناســـب مع وصـــف المخاطر . 4
الخـــاص بـــه والمســـتفيد الحقيقـــي منـــه باســـتخدام المعلومـــات ذات الصلـــة أو البيانـــات المســـتمدة مـــن 

مصدر موثــــوق. 

جـــدوى إجـــراءات العناية الواجبة )والعناية الواجبة المشـــددة(، والسياســـات واإلجـــراءات واآلليات وما إذا . 5
كانت تمتثل للمتطلبات الرقابيــــة الداخليــة وذات الصلـــة.

جـــدوى التدابيـــر المعتمـــدة للحّد مـــن المخاطر المتصلة بإنشـــاء عالقات العمل مع األشـــخاص السياســـيين . 6
ممثلي المخاطر وأفراد عائالتهــــم وشـــركائهم والحفاظ عليهــــا.

من الشخص المسؤول عن أداء المراجعة المستقلة؟

ما هي مسؤوليات االدارة العليا عند اختيار مدقق خارجي ؟

ير المراجعة المستقلة نطاق تقر
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يـــر علـــى المســـتندات الداعمـــة واالســـتنتاجات المســـتخلصة فيمـــا يتعلـــق بفعاليـــة برنامـــج  يجـــب أن يشـــتمل التقر
ية التـــزام الجهة  مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، والتوصيـــات والمقترحات الكفيلـــة بضمان اســـتمرار
ير المكتوبة  يعات أو األنظمة األخرى ذات الصلة. كما يجب أن تشـــمل التقار الخاضعـــة بقواعـــد المكافحة والتشـــر
نتائـــج الفحـــص )مثـــل نســـبة ملفـــات العميل المراجعـــة، ومصـــادر األموال والثـــروات، وملفـــات الموظفيـــن، إلخ(، 

والتوصيـــات الهادفــــة إلى إجراء التحســـينات بحســـب مقتضـــى الحال.

ير محتوى التقر

جدوى إجراءات العنايـــة الواجبـــة التي يتـــم تنفيذها على مصادر أموال العمالء وثرواتهــم.. 7

مســـتوى التحقيـــق فـــي األمـــوال الـــواردة إلى حســـاب الجهـــة الخاضعة وغيرهـــا،  والمتصلـــة بمعامالت . 8
العميـــل الرتباطهـــا بمخاطر غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب.

مراجعـــات ملفـــات العميـــل والفحص الذي يتم تنفيذه لتقييم مســـتوى االلتزام بالفصـــل الرابع من قواعد . 9
مكافحـــة غســـل األموال وتمويل اإلرهاب )التعـــرف على العمالء والتدابيـــر المتخذة من قبلهم(.

جـــدوى برامـــج اإلشـــراف والرقابة المســـتمرة لدى الجهة الخاضعة، ومنها مســـتوى فحـــص المعامالت، . 10
مـــع التشـــديد علـــى العمليـــات عاليـــة المخاطـــر )المنتجـــات، والخدمـــات، والعمـــالء، و دوائـــر االختصـــاص ( 

والتحـــّري عـــن العمـــالء والمعامالت والحســـابات.

جـــدوى و فعاليـــة عمليـــات فحـــص أســـماء العمـــالء وعـــدم التعامـــل مع شـــخص أو كيان مـــدرج بقائمة . 11
العقوبـــات ، ويشـــمل ذلـــك اإلخطـــارات الـــواردة مـــن خدمـــة )RSS Feed( والصـــادرة عـــن اللجنـــة الوطنية 
لمكافحـــة اإلرهـــاب و تطبيـــق منظومة الجزاءات المالية المســـتهدفة ذات الصلـــة باإلرهاب و منع تمويله 

و منـــع تمويل انتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل .

ير العمليات المشـــبوهة . 12 تقييـــم مجمـــل العمليـــات المشـــبوهة واإلبالغ عنها، ويشـــمل ذلك مراجعـــة تقار
الداخليـــة والخارجيـــة لتحديـــد مدى دقتها وتوقيتها ومدى اكتمالها وفعالية سياســـات الجهة الخاضعة 

عام. بشكل 

التحّري عن األفراد من فئة االشخاص السياسين ممثلي المخاطر  وتطبيق إجراءات "إعرف عميلك".. 13

يبـــي الخـــاص بمكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل االرهـــاب لتحديـــد مدى شـــموليته . 14 مراجعـــة البرنامـــج التدر
يبـــات، ومراقبـــة الحضور. وفعاليتـــه، ويشـــمل ذلـــك مراجعـــة دقـــة المـــواد وجـــدول التدر

ـــالع الجهـــة الخاضعة على اإلرشـــادات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعـــة، أو اللجنة الوطنية لمكافحة . 15
ّ
اط

غســـل األموال وتمويل االرهاب، أو الوحدة، أو الســـلطة المختصة، وقيامها بتطبيق اإلجراءات المناســـبة.

يـــة الهادفـــة إلـــى تحديـــد مواضـــع القصـــور المشـــار إليهـــا فـــي عمليـــات الفحص أو . 16 تقييـــم الجهـــود اإلدار
التدقيـــق أو المراجعـــات الرقابية الســـابقة وســـبل معالجتها واإلجراءات المتخـــذة لتصحيحها، وترويج ثقافة 

االمتثـــال لمكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويل االرهـــاب ضمن الجهـــة الخاضعة.

ق إلجراءات االلتزام بالمتطلبات الرقابية وحفظ السجالت.. 17
ّ
اإلثبات الموث

التـــزام الموظفيـــن بالسياســـات واالجـــراءات والعمليات الخاصة بمكافحة غســـل األمـــوال وتمويل اإلرهاب . 18
المّتبعـــة لدى الجهـــة الخاضعة.

الخاضعـــة ومســـتوى . 19 الجهـــة  لطبيعـــة   
ً
نظـــرا المســـتقل مهمـــة  الُمراِجـــع  يعتبرهـــا  أخـــرى   أي مســـائل 

ودرجـة تعقيدهـا.
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الخالصة والتصنيف

المسؤوليـــة والمحاسبـــة

طريقة التقديم

التواصل

حفظ السجالت

يتعيـــن علـــى اإلدارة العليـــا فـــي حـــال حّددت المراجعـــة المســـتقلة أي نتائج أو أوجـــه قصور أوتوصيات، دراســـة 
المســـائل المحـــددة وتولي مســـؤولية المعالجة المناســـبة واإلنجاز ضمـــن المواعيد المتفق عليهـــا. كما يتعين 

ير. تضميـــن ذلك فـــي التقر

 عـــن عملية المراجعـــة وتقييم إطار العمـــل الكامل لمكافحة 
ً
يـــر المراجعة المســـتقلة، ملخصا يجـــب أن يشـــمل تقر

غســـل األموال وتمويـــل اإلرهاب في الجهـــة الخاضعة.
ويجـــب تقديـــم التصنيـــف المفّصـــل والمجمـــل لضوابـــط مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب مـــن خـــالل 

اســـتخدام التصنيـــف المرتكـــز علـــى المعاييـــر التاليــــة: )جيـــد، مقبـــول، يحتـــاج إلـــى التحســـين، أو ناقـــص(.

تتولـــى اإلدارة العليـــا والُمراِجـــع المســـتقل فـــي الجهة الخاضعة، مســـؤولية إجـــراء التقييم والمراجعـــة واالختبار 
ين والمناســـبين في هذه األخيرة؛ وذلك بغرض التأكد من مدى االلتزام بالسياســـات هذا ويخضع كل  المســـتمر

منهما للمحاســـبة لضمان تنفيذ المراجعة المســـتقلة بحســـب القواعد واإلرشـــادات ذات الصلة.

يـــد االلكترونـــي لقســـم مكافحة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب بإدارة شـــؤون  يـــر عبـــر البر يجـــب تقديـــم التقار
الشـــركات في الـــوزارة.

يـــد االلكتروني اآلتي: يـــد من االستفسارات بشأن الموضوع أعاله، يرجى التواصـــل عبـــر البر لمز
control.aml@moci.gov.qa

 إلـــى المـــادة 88 مـــن قواعد االلتزامـــات، فإنه ينبغي على الجهـــة الخاضعة االحتفاظ بجميع الســـجالت 
ً
اســـتنادا

والمســـتندات والوثائـــق والبيانـــات لجميع المعامالت والعمليات المحلية والدولية، وذلك لمدة عشـــر ســـنوات 
يخ انتهاء المعاملـــــة أو العمليـــــة. على األقل من تار

ويتعيـــن حفـــظ كافـــة اتفاقيـــات التعاقـــد، ومدّونـــات العمل، وفحـــص العّينـــات، وغيرها مـــن الســـجالت المّتصلة 
 عن عشـــر ســـنوات.

ّ
بالمراجعـــة لمـــدة ال تقل

يــــر نتائـــج التقر
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الملحــق )1( – اإلقـــــرار )تتـــــم تعبئــــــة الملحــــق مــن قبـــل المراجـــــع(

أقر أنا الموقع أدناه السيد/ ........................................................................................................................................................
المســـمى الوظيفـــي .................................................................................................. علـــى أننـــي قمـــت بإجـــراء المراجعة 
المســـتقلة  بكامـــل  النزاهـــة و االســـتقاللية و أننـــي علـــى علـــم بـــأن قســـم مكافحة غســـل األمـــوال و تمويل 
اإلرهـــاب بـــوزارة التجـــارة والصناعـــة ســـيتعمد علـــى نتائـــج هـــذه المراجعـــة فـــي تقييمـــه لمـــدى امتثـــال الجهـــة 

الخاضعـــة لمتطلبـــات مكافحـــة غســـل األمـــوال و تمويـــل االرهاب . 

يخ ................\......\.................... توقيع الُمراِجع ..................................................                                                       التار

إقرار من الُمراِجع المستقل

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.................................\ ......................\ ..................................

.................................\ ......................\ ..................................

.................................\ ......................\ ..................................

ّ
اسم المراِجع المستقل

يخ بدء المراجعة تار

يخ اختتام المراجعة تار

التأكيد على استقاللية الُمراِجع

المسّمى الوظيفي ودور الُمراجع 
)
ً
)فــي حال إجراء المراجعــــة داخليا

المسّمى الوظيفي واسم الشركة 
)في حال إجراء المراجعة من قبل شركة خارجية(

مهارات ومعارف وخبرات الُمراِجع في مجال 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تاريخ إنجاز تقرير المراجعة المستقلة 
وتقديمه إلى اإلدارة العليا في الشركة

التأكيد على مراعاة أحكام الدليل اإلرشادي 
الخاص بالمراجعة المستقلة
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